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komst. Wat we zien en verwachten, is dat de komst van 

robotadviseurs de rol van de adviseur van vlees en bloed zal 

gaan ondersteunen, maar niet zal gaan vervangen." 

Die constatering betekent volgens de Adfiz-directeur echter 

niet dat adviseurs vernieuwing uit de weg gaan. "We zien nu al 

in de dagelijkse praktijk dat de techniek in de advieswereld niet 

stil zit. Automatisering, robot en ICT-oplossingen kunnen een 

hele mooie toevoeging zijn aan het werk van de adviseur. Om 

een voorbeeld te geven: één van onze leden heeft zelf een 

digitale tool ontwikkeld die werkt als voorportaal naar de 

live-adviseur op het gebied van beleggingen. Voor eenvoudige 

situaties stelt het de klant in staat tot zelfwerkzaamheid. Zo 

blijft er in deze situatie bijvoorbeeld meer tijd over voor klanten 

die persoonlijk hersteladvies wensen of nodig hebben. Boven

dien is er ook bij een klant in die situatie al veel informatie 

gestructureerd door hemzelf in beeld gebracht. Dat scheelt 

zowel de klant als de adviseur tijd en geld." 

Al 

De vraag die criticasters ook opperen, is of een gerobotiseerd 

adviestraject rekening houdt met het gegeven dat een mens 

niet altijd even rationeel bezig is. Niet alleen kan een financieel 

plan plotseling in duigen vallen als iemand bijvoorbeeld zijn 

werk of partner volledig zat is, ook financiële beslissingen zijn 

niet altijd even goed doordacht. Innovatiedeskundige en entre

preneur Raimo van der Klein, ook elders in deze uitgave aan het 

woord, ziet hierin echter geen belemmering. "Als je kijkt naar de 

staat waarin Artificial lntelligence (Al) zich nu al bevindt. dan 

zijn er al computerprogramma's die zelfstandig analyses 

kunnen maken en risico's in kunnen schatten. Dan heb je het 

feitelijk dus over een preventieadviseur, maar dan eentje die 

geen fouten meer maakt." 

Emoties 

Van der Klein weet zeker dat de robotadviseur er gaat komen en 

dat die ook beschikt over emotionele intelligentie. "Al groeit 

exponentieel. Gary Kasparov wint het nu al niet meer van 

supercomputers als Deep Blue of Watson. En wat het herken

nen van emoties betreft: slimme computers zijn ook veel 

opmerkzamer dan vroeger als het gaat om afwijkingen in 

patronen, bijvoorbeeld in spraak. Nu al zijn computers veel 

beter in het opsporen van sommige vormen van kanker omdat 

ze miljoenen scans tegelijk met elkaar kunnen vergelijken, waar 

een mens maar op één ding tegelijk kan letten." 

Wiertsema denkt echter dat het zo'n vaart nog niet zal lopen. 
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"In de praktijk zien we dat advies heel 

persoonlijk is en om veel maatwerk 

vraagt, wat automatische systemen 

vooralsnog niet kunnen. Een klant heeft 

nog steeds liever contact heeft met een 

'real life adviseur', want een robot kan 

heel veel, maar scoort nog altijd slecht 

op empathie". 

In de wat verdere toekomst is er voor de 

bulk van de mensen überhaupt geen 

advies meer nodig, meent Voûte. "Men

sen krijgen automatisch oplossingen 

voorgeschoteld en kunnen dat laten 

controleren door een computer. Nu heb 

je nog mensen nodig om te controleren 

of de processen goed verlopen, maar in 

de toekomst kun je zelfs dat door een 

computer laten controleren." 

Ander verdienmodel 

Verschillende verzekeraars, energie- en 

telecombedrijven hebben al belangstel

ling getoond voor het vnzlf-concept. Vnzlf 

speelt ook in op de discussie rondom de 

verdienmodellen van andere aanbieders, 

zoals de recente twist tussen Ditzo en 

lndepender en het rumoer over de provi

sie die de Consumentenbond verdient. In 

Engeland geldt bovendien sinds enige tijd 

een commissieverbod voor aggregators, 

websites die namens de verzekeraars 

'bieden' op de verzekeringsvraag van de 

consument. Voûte: "Dergelijke sites 

richten zich direct op overstappers, 

waarbij de commissie die je betaalt, 

bepaalt hoe hoog je op dat moment als 

verzekeraar in het resultatenlijstje komt. 

Ons verdienmodel zit in het adverteren op 

doelgroep. Wij delen geen individuele 

klantdata met aanbieders, maar zij 

kunnen bij ons aangeven welke specifie

ke doelgroep zij interessant vinden om bij 

in beeld te komen. Het algoritme bepaalt 

dan in welke situatie die aanbieder bij de 

consument in beeld komt." • 
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Videotoepassing van Nearshoring in mobiele apps van verzekeraars 

'Beeldbellen: si01pel en doeltreffend' 
Mobile first. Consumenten communiceren tegenwoordig het liefst met hun 

verzekeraar online, via een applicatie op de mobiele telefoon. Om een simpele 

verzekering af te sluiten, maar vooral ook om schade te melden. Bij dat laatste 

zorgt beeldbellen van Nearshoring in de app voor een hogere efficiëntie en 

hogere klanttevredenheid. 

A 
d Rietberg is directeur van softwareleverancier N earshoring. 

Hij ziet een sterke hang van consumenten naar moderne 

modellen van schadeafhandeling en online uitwisseling van infor

matie. "Het liefst doen ze dat met de mobiele telefoon, gewoonweg 

omdat deze altijd en overal binnen handbereik is." Een ontwikke

ling die mogelijkheden biedt voor verzekeraars. "De meesten zien 

dit ook zo", weet Rietberg. "Veel verzekeraars hebben bijvoorbeeld 

al een app voor de mobiele telefoon waarmee ze snel en gemakkelijk 

informatie delen met klanten en waarmee gebruikers bijvoorbeeld 

schadefoto's kunnen uploaden." Maar Nearshoring voegt daaraan 

nu een nieuw onderdeel toe: videobellen. Rietberg: "Communicatie 

met beeld is namelijk een belangrijke trend." 

Voordelen 

Een trend met veel voordelen voor de consumenten en voor de ver

zekeraar. "Schade komt voor de consument altijd op een vervelend mo

ment, bovendien gaat het gepaard met veel emotie. Op dat moment 

wil men dan ook het liefste persoonlijk worden ondersteund door 

de verzekeraar, die alle vragen meteen beantwoordt en helpt met de 

afhandeling van de schade." Voor de verzekeraars zijn de voorde

len minstens even groot. "De video zorgt er voor dat de verzekeraar 

direct een goed beeld heeft van de situatie. Bovendien wordt het 

beeldmateriaal meteen gekoppeld aan een dossiernummer en op

geslagen, zodat deze later nog kan worden teruggekeken", vertelt 

Rietberg. De videocommunicatie via de app kan meteen, real time, 

worden gestart. Rietberg: "Een botsing onderweg van huis naar 

het werk? Via het beeld kan de verzekeraar direct de schade op

nemen en vervangend vervoer regelen. Ofals er lekkage is geweest 

bij de bovenburen en het plafond is door het water aangetast, dan 

hoeft de expert niet meer langs te komen. De schade wordt via de 

video in kaart gebracht. Simpel, snel, klantvriendelijk en kosten

efficiënt; welke verzekeraar wil dat niet?" 

'Schade komt voor de consument 

altijd op een vervelend moment, 

bovendien gaat het gepaard met 

veel emotie.' 

Toenemende belangstelling 

Nearshoring merkt dan ook een toenemende belangstelling 

voor de 'vondst'. "Samen met Dekra, dat als expertisebureau van 

verzekeringsmaatschappijen, leasingbedrijven en andere orga

nisaties in heel Europa gespecialiseerd is in schadeafhandeling, 

hebben wij als eerste i2i-videocommunicatie geïntroduceerd. Het 

zorgde bij dit bedrijf direct voor een hogere efficiëntie en hogere 

klanttevredenheid", zegt Rietberg. Het succes van de introductie 

bij Dekra is verzekeraars opgevallen, Aegon en Achmea introdu

ceren de innovatieve i2i-oplossing binnenkort ook. "De videosoft

ware kan in een bestaande app worden geïmplementeerd, natuur

lijk kunnen we ook een compleet nieuwe applicatie ontwikkelen 

met daarin het beeldbellen", aldus Rietberg. De verzekeraar die de 

software implementeert moet volgens hem intern een aantal me

dewerkers in het callcenter aanwijzen die de groep klanten online 

en met beeld te woord kan staan. "Veel meer dan dat is het niet, 

simpel en heel doeltreffend." 

Videobellen heeft de toekomst 

Redenen om voor de software van Nearshoring.nl te kiezen: 

e Beeldmateriaal opslJan 

e Koppelen aan een dossiernummer 

e Persoonlijk, makkelijk en snel 

e Klantvriendelijk en kostenefficiënt 
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